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Detta mail går till medlemmar i Södra Skåne Scoutdistrikt som önskar nyhetsbrev, listan uttagen från scoutnet 
december 2019                                             

 

D-posten står för Distriktspost och är Södra Skånes scoutdistrikts 
nyhetsbrev.  
D-posten skickas ut i slutet av varje månad. D-posten innehåller info om arrangemang, utbildningar och annat matnyttig 

som är på gång i vårt scoutdistrikt. D-posten skickas till dig som har en e-postadress registrerad i scoutnet och har 

klickat i rutan för nyhetsbrev. Vet du med dig att någon i kåren inte får nyhetsbrevet, då kan det bero på att vu 

uppdaterar listorna en gång per år 

här av er till john.soderdahl@scouterna.se så löser vi det ändå 
 

 

 

 

 

STYRELSEARBETE JUST NU? 
Sommaren är här och solen skiner. Med solen så kom också de lättnaderna i pandemi-restriktionerna som 

Folkhälsomyndigheterna redovisade under sin presskonferens den 20 maj. Om dessa efterlängtade 

lättnader kan vi även läsa i maj månads nyhetsbrev från Scouterna. Lättnader som innebär att det återigen 

tillåts lägerverksamhet, även om de fortsatt skall genomföras efter riskbedömning och i mindre skala. 

 

Vi är också styrelsen i full gång med diverse olika arbete på Gamlegård, däribland både invändigt arbete 

samt fasadmålning med målsättningen att fasaden skall vara ommålad innan slutet på juli månad. 

 
Ni kontaktar oss i styrelsen på styrelsen@sodraskane.se 

 

 

 

VALBEREDNINGEN INFORMERAR 
Valberedningens arbete är nu i full gång. Vi har pratat med de flesta av ledamöterna i distriktsstyrelsen 

och har samtal inbokade med revisorer samt revisorssuppleanter. Detta för att få en bild av hur 

styrelsens nuvarande arbete är uppbyggt, hur det fungerar samt för att få en bild av vilket behov som 

finns inför framtiden. 

 

Vi har också påbörjat en rundringning till samtliga kårer i distriktet. Era tankar om distriktet framåt är 

också en viktig grund för vårt arbete. Dessutom tror vi att ni sitter på många bra förslag på kandidater 

till styrelsen.  

 

Under sommaren kommer vårt arbete att fortsätta, och då börjar vi kontakta personer som har blivit 

nominerade. 

 

Har du tankar, frågor eller vill nominera till distriktsstyrelsen? Tveka inte att kontakta oss i 

Valberedningen: valberedningen@sodraskane.se 
 

 

 

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=BhZS6t&mc=9y&s=qa48qz&u=SOhxp&z=EQlwGDR&
mailto:john.soderdahl@scouterna.se
mailto:styrelsen@sodraskane.se
mailto:valberedningen@sodraskane.se


Se detta mejl online om det inte visas korrekt 
  

 

 

FRILUFTSLIVETS ÅR - ÄTA UTE 
Under juni vill Luften är fri visa att matlagning utomhus varken kräver 

avancerad utrustning eller mycket att packa. Med små förberedelser och enkla 

grundkunskaper i ryggsäcken blir måltiden utomhus fantastisk. Tips på enkla 

recept, olika matlagningssätt och inspiration till de som kan tänka sig att prova 

utlovas. 

 

Mat kan ju också förberedas hemma och intas ute. Fyll en mattermos med god 

soppa och packa ner några skivor bröd och något gott pålägg. Eller gör en god 

sallad, lägg i en matlåda tillsammans med en gaffel. voilá! Ta sedan med 

maten till din favoritplats och njut av en välförtjänt lunchrast i vårsolen. 
 

Dela det ni gör och följ vad som händer under #luftenärfri och #scoutiskåne i sociala medier.  

 

 

 

 

TIPS FRÅN TOFS -  
aktivitetstips kopplat till Friluftslivets år 
Har du tröttnat på Krabelurer? Kolla då in dessa kokosbollar! 

Söta bullar som alla gillar! Stek hellre två tunna bullar än en stor, det  

kommer både att bli godare och går faktiskt snabbare. Låt kakorna  

svalna en stund innan du äter dem, så att du inte bränner dig.  

Gör en egen mjölmix efter vad du tål och gillar. Du kan exempelvis  

använda havremjöl, mjölmix (mjölk) eller en blandning av ris- och 

bovetemjöl. Blanda tills du har en smet som inte är för rinnig, den ska 

vara  

som gröt. 

2 stora bollar 
INGREDIENSER 
Ca 2 dl egen mjölmix 

0,5 tsk bakpulver 

2 msk socker 

1 tsk vaniljsocker 

1 knivsudd salt 

0,5 dl kokosflingor 

0,75 dl vatten 

Olja att steka 

 

TILLAGNING 

1. Blanda ihop alla torra ingredienser. 

2. Rör vattnet lite i taget och rör om ordentligt. 

3. Klicka ut hälften av smeten i pannan. 

4. Stek i olja på medelvärme, ett par minuter på varje sida så att den  

får lite färg. 

5. Stek den andra kokosbulle 

 

Recept från allergivänliga friluftsrecept 

 

 

 

 

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=BhZS6t&mc=9y&s=qa48qz&u=SOhxp&z=EQlwGDR&


Se detta mejl online om det inte visas korrekt 
  

ÄVENTYRSHAJKERNA - SMUGGLARHAJKEN 
Äventyrshajken vänder sig till patruller på Äventyrarscouterna och deras ledare. Patrullerna kommer 

vandra i naturskön miljö på Österlen. Under vägen kommer de stöta på kluriga uppgifter och mystiska 

personer. I år är det smugglartema och hajken går av stapeln 18-19 september 2021. 

 

Anmälan till john.soderdahl@scouterna.se 

 

Se även https://djupadal.scout.se/aventyrshajker/smugglarhajk/ 
 

 

   

 

 

TRYGGA MÖTEN - Live & Fördjupning 
Trygga möten Live är en träff då en grupp tillsammans går igenom webbkursen under ledning av en 

utbildad samtalsledare. Träffen avslutas med att alla enskilt gör samma test som finns i webbkursen. 

 

Trygga Möten Fördjupning är en workshop för deltagare som tidigare gått Trygga Möten Live eller 

Webb. Den erbjuder en grupp eller kår möjligheten till mer ingående samtal och diskussioner kring 

teman och specifika frågor under trygg ledning av en utbildad samtalsledare. 

 

Beräknad tidsåtgång per kurs är 3 timmar. För att boka, kontakta regionala kansliet 
 

 

 

REKRYTERING I HÖST 
Sitter ni i kåren och funderar på terminsstarten och rekrytering inför höst, så finns det hjälp att få från 

våra konsulenter. Om vi vet vilka kårer som vill ha vilken hjälp och dessutom när ni tänkt dra igång 

terminen eller ha prova på-möte så kan vi ägna sommaren åt att pussla ihop ett schema så vi blir så 

effektiva som möjligt. 

 

Vilken hjälp kan då konsulenterna ge? 

Rekryteringsplanering: Ett möte om ert mål med rekryteringen, vad ni testat innan och 

rekryteringsmetoder som fungerat för andra kårer. 

Rekrytera Vuxna-workshop: En workshop med tips och idéer för att rekrytera ledare där vi diskuterar 

olika metoder och strategier. 

Skolrekrytering: Besök på skolor i ert närområde för att berätta för eleverna hur roligt scouting är och 

bjuda in till ert prova på-möte. 

Eventstöd: Om ni ordnar ett rekryteringsevent av något slag 

Föräldramöte: Vi kan hålla ett föräldramöte under ert prova på-möte där föräldrarna till de potentiella 

scouterna får lära sig mer om scouterna (och hur kul det är att vara ledare!) 

 

Vi ser fram emot att höra av er, och hoppas på svar senast den 6 juni om ni vill ha rekryteringshjälp till 

hösten. Naturligtvis finns det möjlighet att covid-19 sätter käppar i hjulet för oss, men vi vill ändå 

planera inför hösten, och vid behov får vi ställa om. 

 

Kontakt: sofie.moberg@scouterna.se 
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